L ITURGICK Ý BUL L ETIN Fulnek, Děrné, J ílovec, J erlochovice, L ukavec, Stachovice, Vrchy

DEN P
3. neděle v mezidobí

22. ledna

ÁNĚ
neprodejné

K zamyšlení
Ježíš se odebral do Galileje... usadil se
v Kafarnau u moře...– Zdá se, jakoby
nás tento verš pouze prostě a fakticky
informoval o J ežíšovu přesunu. Evangelisté však nikdy nepíšou něco jen
proto, aby informovali. A
tudíž, když se
zdá, že jde jenom o čistě
„techni ckou
poznámku“, je
třeba nastavit
antény, protože
nám
určitě
chtějí něco říct.
Kafarnaum u
moře – křižovatka národů, kultur, náboženství...
Křižovatka obchodních a vojenských
cest spojujících Egypt a Damašek.
Dnes bychom řekli: město, v němž
jsou obchody otevřené i v neděli a
účast na bohoslužbách se pohybuje
kolem pár desetin procenta jeho obyvatel. A právě zde začal Ježíš hlásat:
„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království!“ Nežádá obchodníky,
aby zavřeli své krámy, ani si nestěžuje,

že lidé nejeví zájem o duchovní témata.
Vždyť právě proto začal hlásat zde.
I pro nás nadešel čas odebrat se do Kafarnaa,
do pohanské Galileje a tam hlásat: „Obraťte
se, neboť se přiblížilo nebeské království!“
Kde je tedy ono Kafarnaum? Kafarnaum a
pohanská Galilea se
nachází především v
nás. V našem srdci se
střetávají nabídky, které si vzájemně odporují. V našich rodinách je
křižovatka různých
názorů rodičů, prarodičů, tchýně, vnoučat,
dětí... Tam, kde se každý den pohybujeme
(ve škole, v práci, v kanceláři, v obchodech...) je prostředí, které má dostatek svých
zájmů a nereaguje na křesťanské poselství. A
přece... Ježíš se usadil v Kafarnau a právě
tam oslovil rybáře: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Rybáři nejsou lidé,
kteří sedí na břehu se založenýma rukama a
naříkají, že ryby jsou příliš hluboko a že nemají zájem vplout do sítě. Rybářské řemeslo
vyžaduje námahu, zkušenosti, odvahu, umění
a především trpělivost. Přesně ty kvality, bez

Texty k rozjímání
PONDĚL Í 23.1.
Žid 9,15.24-28
Mk 3,22-30
Každá eucharistická slavnost
je zpřítomněním J eho jediné
oběti. Vážím si toho, že mám
skrze ni přístup k věčnému
dědictví? Snažím se o co nejhlubší a nejuvědomělejší prožití každé mše?
ÚTERÝ 24.1.
Žid 10,1-10
Mk 3,31-35
Bůh na sebe bere naše tělo,
aby nám usnadnil přístup k
sobě. Má mě tak rád, že se
chce se mnou ztotožnit, splynout. Své tělo dal za mě!
STŘEDA 25.1.
svátek Obrácení sv. Pavla
Sk 22,3-16
Sk 9,1-22
Mk 16,15-18
Mé seznámení s Kristem třeba
neprobíhalo tak dramaticky.
Ale není snad každodenní
křesťanský život bojem mezi
lhostejností a horlivostí? Pokusím se popsat skromný příběh mého vztahu ke Kristu.

1. čtení Iz 8,23b – 9,3
Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost; veselí se před tebou,
jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o
kořist. Neboť jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji
a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za midjanských dnů.

Žalm
Hospodin je mé světlo a má spása.
Hospodin je mé světlo a má spása, – koho bych
se bál? – Hospodin je záštita mého života, – před
kým bych se třásl?
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: –
abych směl přebývat v Hospodinově domě – po
všechny dny svého života, – abych požíval Hospodinovy něhy – a patřil na jeho chrám.
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina – v zemi
živých! – Důvěřuj v Hospodina, buď silný, – ať
se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

2. čtení 1 K or 1,10-13.17

Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána
Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou
mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně
smýšlejte. Lidé z Chloina domu mi totiž o vás
oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte.
Mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného:
„J á držím s Pavlem!“, „já zase s Apollem!“, „a já
s Petrem!“, „já s Kristem!“ J e Kristus rozdělen?
ČTVRTEK 26.1.
Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste
památka sv. Timoteje a Tita byli ve jménu Pavlově pokřtěni? Neposlal mě
2 Tim 1,1-8
totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to
Tit 1,1-5
2 D en P án ě

ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž Texty k rozjímání
nebyl zbaven působivosti.
Lk 10,1-9
Pavel se nestydí dát průchod
Evangelium Mt 4,12-23
svým citům. Mohu mít radost,
Když J ežíš uslyšel, že byl J an Křtitel uvězněn, že texty současného papeže
odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usa- Františka jsou stejně vroucí a
dil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a čtivé. Kdy jsem já naposled
Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno odhalil své nitro v dopise
(případně v mailu) těm, které
ústy proroka Izaiáše:
‘Země Zabulonova a země Neftalimova, u moře, mi Bůh svěřil?
za J ordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v
temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, PÁTEK 27.1.
Žid 10,32-39
kdo sídlili v krajině ave stínu smrti.’
Mk 4,26-34
Od té doby začal J ežíš hlásat: „Obraťte se, neboť
Povzbuzení trpících je i mým
se přiblížilo nebeské království.“
úkolem. Mohu dnes myslet na
Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl
ty, kdo jsou pro svou víru
dva bratry, Šimona, zvanéhao Petr, a jeho bratra
„veřejně tupeni a utiskováni“.
Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. A sám chci děkovat za dar
Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybá- svobody a správně ji využívat.
ře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A
jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Ze- SOBOTA 28.1.
bedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na Žid 11,1-2.8-19
lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. A Mk 4,35-41
povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následo- Kéž ve své víře neustrnu, kéž
vali ho.
ji více prohlubuji. I tím, že se
Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich nechám vést Bohem do míst a
synagogách, hlásal evangelium o Božím králov- situací, do kterých se mi neství a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a chce. Až se zpětně ohlédnu,
uvidím, že ON byl se mnou…
každou chorobu.

Ohlášky

NEDĚL E 29.1.
♣ Dnes prožíváme slavnost sv. Vincence Pal- 4. neděle v mezidobí
lotiho, zakladatele Společnosti katolického apoš- Sof 2,3; 3,12-13
1 Kor 1,26-31
tolátu – Pallotinu. Zveme odpoledne v 15 hodin
Mt 5,1-12a
do kostela ve Fulneku na pobožnost ke sv. Vincenci Pallottimu.
D en P án ě 3

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne zveme
v 15:30 na faru na setkání
rodiče a děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání.
♣ Ve středu 25. ledna zveme
v 8:30 na faru na setkání seniory.
♣ Do 25. ledna probíhá týden
modliteb za jednotu křesťanů.
Zveme k modlitbě za jednotu
věřících v J ežíše Krista v 15
hodin na Korunku a na mši
svatou.
♣ Ve středu připadá svátek
obracení svatého Pavla Apoštola. Zveme na mši svatou
v 17 hodin do Děrného a v 18
hodin do Fulneku. Připomínáme, že během týdne půl hodiny před mši svatou je možnost přistoupit ke zpovědi.
♣ V pátek 27. ledna v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním
pro děti. Děti se sejdou
k nácviku písní v 17 hodin na
faře. Po mši svaté zveme
mladší mládež na spolčo.
♣ Vzadu v kostele je nové
číslo Apoštola Božího milosrdenství.
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Úmysly mší svatých

22.1. - 29.1.2017

Fulnek
Ne 22.1. Za † Vladimíra Klose a živou rodinu
Út 24.1. Mše svatá za farnost
St 25.1. Za † rodiče Surovcovy, syna a živou
rodinu
Čt 26.1. Za † Annu a Henryka Gajowy, Martu
Zawistowskou
Pá 27.1. Za † rodiče a zetě s prosbou
o požehnání pro živou rodinu
So 28.1. O potřebné milosti pro Alicji, Maximiliana, Kláru, Gabriela, Kajetana, Tobiáše, Maximiliana, Veroniku a Matěje
Ne 29.1. Za † Miloslava a Emílii Šichorovy
a živou rodinu
Ne 22.1.
Út 24.1.
Ne 29.1.

Ne 22.1.
St

25.1.

Ne 29.1.

Stachovice
Za † Emilii Holaňovou, manžela,
rodinu Chrásteckou a živou rodinu
Za † MUDr. J anovského a profesorku
Jakerlovou
Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
a rodiče z obou stran
Děrné
Za † J osefa a Emílii Kolovratovy
a jejich rodinu
Za † J osefa Skočka a manželku
a za živou rodinu
Za † a živou rodinu Storzerovu

Ne 22.1. Sokol 54
Čt 26.1. Hošová Božena
Ne 29.1. Vernerová 39

Lukavec

Vrchy

Ne 22.1. Za † Boženu a Kristýnu Pavlíkovy,
rodiče a sourozence
Ne 29.1. Za † Bohumila Hansguta, rodiče
a sourozence

